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علن 2017 الثاني كانون  28 في
ُ
 من (الشام تحرير هيئة) تشكيل عن أ

 جبهة -الشام فتح جبهة( :هيفي سورية،  خمسة فصائل رئيسية قبل

 أنصار جبهة)و (الحق لواء)و (زنكي الدين نور  حركة(و (اسابق   النصرة

 (السنة جيش) و (الدين
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 (1 رقم )بيان

  

(1رقم )بيان   
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 شرعية وشخصيات 1عسكرية تشكيالت ةعد   االحق   هايلإ انضمتو 

 
ُ
عبد )مثل:  الجهادي(، بـ)الفكر عرفيُ  الذي (القاعدة) تيار على حسبت

عبد )و (أبي يوسف الحموي ) و (أبي الحارث املصري ) و (الرزاق املهدي

 .(انيمصلح العلي  )و (أبي الطاهر الحموي ) و (هللا املحيسني

  

                                                             
1

 (أسود الحرب كتيبة-قوافل الشهداء  كتيبة-الصحابة  كتائب-الرشيد  كتيبة-مجاهدو أشداء مثل: ) 
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 (2بيان رقم )

  

(2رقم )بيان   
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إصدار البيانات  سياسة( ةالقاعدة في سوري-)جبهة النصرةاتبعت وقد 

واستجابة  مه، لإليحاء بكثرة املنضمينلها مهما كان حج تشكيلعند كل 

أنصارها وإعالمها املوازي إلى إصدار بيانات  د  م  الساحة لها، كما ع  

كشفت األيام بطالنها،  انضمام وهمية، أو غير حقيقة للغرض ذاته،

 حجمها الحقيقي على األرض.و 

ن الخامس الذي تظهر فيه هو املكو   (تحرير الشامهيئة )عد تشكيل ويُ 

، (جبهة النصرة)في سورية، بعد التعريف عن نفسها باسم  (القاعدة)

تنظيم -جبهة النصرة) ( والتصريح باسمللقاعدة)ثم إعالن انتمائها 

، ثم دخولها في تحالف )جيش الفتح( في (القاعدة في بالد الشام

ة، ثم إعالن )جبهة فتح الشام(، الشمال، و)جيش الفسطاط( في الغوط

 ثم )هيئة تحرير الشام(.

كما انضم لـ )هيئة تحرير الشام( بعض الشخصيات التي انشقت عن 

القائد العسكري للحركة  (أبي صالح طحان)مثل:  )حركة أحرار الشام(

باإلضافة  ،االشرعي العام لألحرار سابق   (محمد الصادق أبي)و ،اسابق  

قد ، وكان هؤالء االناطق باسم الحركة سابق  ( املهاجرأبي يوسف )إلى 

 كو  
 

جبهة ـ )رف باسم )جيش األحرار( ملحاولة دمج الحركة ب عُ نوا تشكيال

إلى  وانضموا به ا فشلت املساعي انشقوا بتشكيلهم، فلم  (فتح الشام

 .(هيئة تحرير الشام)
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 (3)بيان رقم 

 

  

(3رقم )بيان   
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هيئة تحرير )ن إعالن مقد أعلن قبل أسبوع  (هاشم الشيخ)وكان  

 )جيش األحرار( الذي  ، عن حل  (الشام
ُ
  أ

  لواء   16من  سس 
 
في  وكتيبة

أبو جابر ) وقال ،2017عام  الثاني كانون  22في  (أحرار الشام)صفوف 

جيش ) إن على الفصائل املكونة لـ على حسابه في )تويتر(: (الشيخ

العودة إلى وضعها السابق قبل تشكيل الجيش، والسمع  (األحرار

أنه اتفق مع األخير  ا(، مؤكد  علي العمر) والطاعة لقائد أحرار الشام

صفحات الخالفات واالبتعاد عن االنتقام ومحاسبة الفاسدين  على طي  

 (أبي جابر الشيخ)هذه الخطوة من قبل البعض  عد   قدو  .والعابثين

ا
 
 ا.عن الحركة أيض   انشقاق

على الشكل  (هيئة تحرير الشامـ )لالتشكيلة القيادية أصبحت وبذلك 

 :آلتيا

 (.أبو جابر الشيخ)القائد العام: 

 (.أبو محمد الجوالني)القائد العسكري: 

ن ي( قائد حركة )نور الدتوفيق شهاب الدين)رئيس مجلس الشورى: 

 (.زنكي
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له  شباط أول خطاب   9في ألقى  قد (هاشم الشيخ) على الرغم من أن

الكيان الجديد  أن   فيه ، أكد(هيئة تحرير الشام)بعد توليته قيادة 

ه خطوة  ،تنظيمات أو فصائل سابقة ا ألي  مستقل وليس امتداد  "
 
وأن

بقيت كما  حقيقة التنظيمإال أن ، "ذابت فيها كل  الفصائل والتسميات

تغيير،  فالفصيل بجنوده وقياداته وشخصياته لم يحدث فيه أي  ، هي

صاحب الفكر  (محمد الجوالني اأب)كما أن الرجل األقوى في الفصيل 

أصبح هو  (جبهة النصرة)التكفيري، واملسؤول عن جميع جرائم 

 املتحكم الفعلي باملكو  
 
العسكري  يه الشق  ن الجديد من خالل تول

 والعمليات. ة والجنودحلعن جميع ما يتعلق باألس مسؤوليتهو 

واملنهجي مما  ي يعلن موقفه الفكر  لم-كسابقه-ن الجديد املكو   كما أن  

سه في معاهده الشرعية، مما در  مما ، و سابقة فتاوى وبيانات ه منأصدر 

 .اعنه، بل صمت خداع   على أنه لم ينفك   يدل  

في هذا التشكيل ا كان واضح   (جبهة فتح الشام)منهج أن  باإلضافة إلى 

وقد بدا ذلك من  ،(أبو محمد الجوالني)ا الذي يترأسه فعلي   الجديد

ا الهيئة مكون عسكري تجده اختالق الحجج إلنهاء أي  خالل  على  خطر 

واتباعها النهج االستئصالي بحق  مكونات فصائل الجيش  ،مشروعها

  الحر،
 
عندما  (فتح الشام جبهة-النصرة جبهة-القاعدة)نهج  مكررة
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هاجمت عدة فصائل من الجيش الحر وقامت بإنهائها بحجة محاربة 

 .الفساد

عسكرية استهدفت  بعملياتا سابق   (جبهة فتح الشام)قامت فقد  

خاللها الفصائل التي كانت تقاتل معها في مدينة حلب، ومن أهمها 

( 
ُ
ت ، (جيش املجاهدين)وفصيل  (مرتتجمع فاستقم كما أ العملية وأد 

ودعات وأسلحة الفصائل على العديد من مست في نهايتها إلى سيطرتها

حركة أحرار )إلى وانضمام من تبقى من هذه الفصائل املستهدفة، 

 12-11كما قامت في  مما أدى ذلك إلى إضعاف جبهات حلب، ،(الشام

( في مدينة معرة النعمان 13م بشن هجوم على )الفرقة 2016آذار 

 من الفرقة 60بريف إدلب وقتل ما ال يقل عن 
 

، إضافة إلى شن مقاتال

 ( في عدة بلدات بريف إدلب.13هجمات متفرقة استهدفت )الفرقة 

عال لى الفصائل وإشفي االعتداء ع فتح الشام( -جبهة النصرة)وتاريخ 

 
 
 فقد استطاعتواضح للعيان،  فيما بين الثوار اتالخالف الفتن وبث

وتهجير  العشرات من الفصائل الثوريةبتفكيك قرابة  2014منذ تموز 

اآلالف من املقاتلين، عدا عن خسارة أضعافهم ممن وجدوا أن وجود 

 ه صورة الثورة ، يمنعهم من العمل أو يشو   (النصرة)
 
خسارة  إلى إضافة

 ن  وأضعافهم في العالم العربي مم   الشعبية يين من الحاضنةاملال 
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 (داعش)و (القاعدة)طغيان صورة  بسبب لديهم هت صورة الثورةتشو  

على املشهد، وأصبحت صورة اإلرهاب طاغية على املشهد السوري 

 .السياس ي وعلى تعامل الدول مع القضية السورية

)تنظيم القاعدة(،  )هيئة تحرير الشام( ليست سوى امتداد لفكر فـ

نفسها بالطائفة وتصف يها، عل قصورانرى أن الحق والجهاد مفهي ت

يظهر  صورتها، تعمل على إلغاء الفصائل الثورية وتشويهاملنصورة و 

على ما يجري في الساحة  أفعالهامواقفها وردود من خالل هذا 

 ألي  ا السورية، وهذا يعني أن ادعاءات قادة الهيئة بأنها ليست امتداد  

 .تنظيمات أخرى غير صحيح

مجلس  هأصدر  يمكن أن نقف عند بيان لنستجلي حقيقة األمرو  

 البيانأوضح  ، فقد2017أيار  9بتاريخ  )هيئة تحرير الشام(الفتوى في 

من التطورات واملستجدات األخيرة حيال الثورة  موقف الهيئة الشرعي

 .حسب عنوان البيانب ،السورية
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(4رقم )بيان   
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 الهيئة من اتفاق 
 
الذي وقعته  )تخفيف التوتر(وتضمن البيان موقف

، مؤامرة، وقالت: إنه 2017 أيار 4، الخميس (أستانا)الدول الضامنة في 

ن املوافقة عليه خيانة هلل ولرسوله وللمؤمنين وللدماء التي ُسفكت في وإ

 وقد ، ر املسلمين في الشامسبيل تحر  
 
قوة  بيان فتوى بقتال أي  الل تخل

تلك القوات بالفلول  االحدود باتجاه مدينة إدلب، واصف   تحاول تجاوز 

وبأنهم ارتكبوا جرائم، واستباحوا أموال املسلمين على نحو يشابه 

فلول )، وتوعدت الهيئة ( وشبيحتهبشار األسد)جرائم جيش نظام 

باالستماتة دون تمكينهم من السيطرة على هذه  (الفصائل املفسدة

 املناطق، 
 
من ُيقتل في  مسلم، وأن   على كل   قتالهم فرض عين   معتبرة

 .املعارك ضدهم شهيد

افهذا البيان  ا وتخوين  للفصائل التي ذهبت إلى  يحمل في طياته تكفير 

مع العلم أن تلك الفصائل رفضت مقررات املؤتمر  ،(األستانة)مؤتمر 

صدر  وانسحبت من الجلسة الختامية، واعتبرت نفسها غير معنية بما

في ، إذ يكفي فاسدةومع ذلك اعتبرتها الهيئة في بيانها   ،عنه من مقررات

لك املؤتمرات أو مجرد الجلوس مع حضور ت )فتح الشام(دستور 

للهيئة أجرى عدة  اا، مع العلم أن وفد  ليصبح الفصيل مرتد   (الكفار)

 2)املدن األربعة(بـ اجتماعات في الدوحة من أجل اتفاق ما بات ُيعرف 

                                                             
2

  news.net/ar/news_show/134929-http://orientو  https://www.enabbaladi.net/archives/156112انظر:  

https://www.enabbaladi.net/archives/156112
http://orient-news.net/ar/news_show/134929
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، وذلك ألن الهيئة وطواغيت اكفار  وجلساته تلك كانت مع من يعتبرهم 

 تعتقد أنها املعني الوحيد بالشأن السوري ويحق لها ما ال يحق لغيرها!

القاعدة( بمكوناتها -وهذا البيان استمرار لبيانات )جبهة النصرة

 3املختلفة في التكفير والتخوين والتهديد بالقتال واستحالل الدماء.

 

 

                                                             
3

، موقع نور سورية بيان "مجلس فتوى" هيئة تحرير الشام بخصوص األستانة: تطور خطير في لغة الخطابانظر:  

http://syrianoor.net/revto/23241 
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اعتمدت )جبهة النصرة( منذ األيام األولى من وجودها في سورية على 

إخفاء انتمائها إلى )تنظيم القاعدة(، من أجل تسهيل عملية انخراطها 

كانون  24في الشعب السوري، فقد أعلن )أبو محمد الجوالني( في 

القاعدة بعد فضحها تبعية )جبهة النصرة( لتنظيم  عن 2012الثاني 

على لسان البغدادي، ثم توالت البيانات والفتاوى التي توضح منهج 

سورية  الجبهة في إقامة )إمارة إسالمية( على منهج القاعدة، وتجعل

ذلك عن الثورة  عمليات في بلدان أخرى، متباينة في ا لشن  منطلق  

 السورية وأهدافها، ومتصادمة معها.

تدخل مرحلة الوجه الجديد لـ )جبهة النصرة(، فأما )جبهة فتح الشام( 

والحصول على شرعية  لخداع الناس وطعن الثورة جديدة في التماهي

، ففي املرحلة األولى عملت على مواصلة الهجوم على الفصائل الثورية

رت اسمها إلى )جبهة فتح إعادة تشكيل نفسها وترتيب أوراقها فغي  

 
 
مع االستمرار  ،(تنظيم القاعدة)ـت ارتباطها االسمي بالشام( وفك

 كما هي على فبقيت أفعالها وتصرفاتها  باملنهجية والعقلية نفسها،

واستمرت بالسير على نهج القضاء على  ،ر املسمياتيغيالرغم من ت

وبقيت ، ية وديمقراطيةالفصائل األخرى بحجة أنها مشروع دولة علمان

ا للتوسع أنها املعني الوحيد بإنشاء الدولة اإلسالمية في إدلب تمهيد   ترى 
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دمج إال في سبيل  (هيئة تحرير الشام)وما خطوة تشكيل  املنشود،

والحصول على أكبر قدر من  الغلو والتكفيرالفصائل التي تحمل فكر 

األسلحة، والسيطرة العسكرية والسياسية على الساحة وإجهاض 

كما أنها  ،(جنيف)أو  (أستانة)جميع االتفاقات الناتجة عن محادثات 

لفصائل حمالتها على ا ، ولذلك تشن  التدخل التركيتسعى إلى تقويض 

 في داعش()تنظيم أسلوب ، وبهذا تكرر 4التي قد تكون حليفة لتركية

 واسعة من سوريةالسيطرة على مناطق و  إفشال املسارات السياسية

  .م2014و 2013بين عامي 

خطوة استباقية  (هيئة تحرير الشام)أن اإلعالن عن إضافة إلى و 

جمع لمحاولة  اإلعالن يعتبرعن نفسها،  (جبهة فتح الشام) تدافع فيها

 الدخول في مشروعهاالثوار في الشمال تحت رايتها، إلجبارهم على 

بعد القضاء على أي وجود ثوري، حتى يصبحوا مضطرين  وتوريطهم به

ا من الهيئة إلجبار املنظمات للدفاع عنه، فقد شهدت املنطقة تسارع  

 .ملدنية وغيرها للدخول تحت حكمهااإلغاثية والقضائية واإلدارة ا

  

                                                             
4

، كما وصفت (5البيان رقم )، انظر قتال الفصائل إلى جانب الجيش التركي ضد )داعش( بريف حلب الشمالي ( في بيان لهاالشامجبهة فتح )حرمت أن سبق  

: " وذلك في بيان لها بعنوانفلول الفصائل المفسدة التي ارتضت قياداتها الوالء للمشاريع الدخيلةهيئة تحرير الشام الفصائل التي تقاتل إلى جانب تركيا بـ "

 (4)البيان رقم(. الموقف "الشرعي" للهيئة من التطورات والمستجدات األخيرة حيال الثورة السورية)
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(5رقم )بيان   
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 إلى إقناع دول الجوار والعالم (هيئة تحرير الشام)تسعى من جهة أخرى 

 ر  التعامل معها كونها الجهة املسيطرة على املنطقة، وقد عُ ب
 
عن  ف

ا و (القاعدة) أمر مقابل الحفاظ  أي   ا بذُل خصوص   (الجوالني)عموم 

رئيس إدارة الشؤون  ويتضح ذلك من خالل رد  ، منصبهو على وجوده 

بعوث على بيان م (زيد العطار) (هيئة تحرير الشام)السياسية في 

)مايكل راتني(، الذي وصف فيه الهيئة ومن الواليات املتحدة إلى سورية 

أن  (العطار)، فقد أكد (القاعدة)لها بأنهم جزء من شبكة  ينضم

ا لقوى  مشروع الهيئة ال عالقة له بتنظيمات أخرى، ويمثل اندماج 

 السورية ومرحلة جديدة من مراحلها، الثورة
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(6رقم )بيان   
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ب  بنتيجة االستفتاء على التعديالت الدستورية  (العطار)كما رح 

 (هيئة تحرير الشام) أن  م، في حين 2017التي جرت في نيسان   التركية

 
ُ
 ت
 
 ف  ك

ُ
 ر وت

 
، وتصفها صائل التي تعمل بالتنسيق مع تركيةالفن و  خ

كما سبق لـ )جبهة النصرة( أن نشرت  بأصحاب املشاريع العلمانية!

ا من   5البيانات والفتاوى في تكفير تركية والطعن فيها.عدد 

بتقديم بعض الخدمات  )هيئة تحرير الشام(قيام يضاف إلى ذلك 

 لتكسب تأييد البسطاء من الناس،و  لتروج ملشروعها االجتماعية

أبو محمد الجوالني )فقد وجه ، في مجال العمل املدنيفرض نفسها و 

ثورية معروفة، وشخصيات دعوات لشخصيات  2017 آب 20بتاريخ 

من االئتالف الوطني، والحكومة السورية املؤقتة، واملجلس اإلسالمي 

السوري، من أجل حضور اجتماع معه في إدلب، ملناقشة قضايا منها 

 .إقامة إدارة مدنية في إدلب وريفها وريف حلب

وتأتي هذه الدعوة من قبل الجوالني في محاولة منه إلى إكمال تمثيل 

االعتدال وتلميع صورته بعد حمالته ضد الفصائل الثورية منذ أن دور 

ا لجبهة النصرة، واتباعه النهج االستئصالي لكل من يخالفه، كان قائد  

ليظهر للجميع أن فكره يتجه نحو االعتدال والوسطية، وأنه املسيطر 

                                                             
 http://syrianoor.net/article/17216(، موقع نور سورية تحليل موقف الغالة من االنقالب الفاشل في تركياانظر مقال: ) 5
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ستجاب الفعلي على املناطق املحررة، وهو من يدعو إلى االجتماعات ويُ 

 له!

جبهة فتح )هو أن  (هيئة تحرير الشام)في تشكيل ألهم من ذلك وا

تحاول أن تغطي على جرائمها السابقة وتخفي ملفاتها  (الشام

  املشبوهة، بحجة أن التشكيل الجديد يجب  
 
ه ويفتح صفحة ما قبل

  ،ةدجدي
 
، وبذلك ه جاء من أجل إنقاذ الساحة والثورة من الضياعوأن

 من استحقاقاتها بحق   (فتح الشام)رب تسقط الدعاوي القديمة وته

واألسلحة التي  الفصائل وبعض عوام الناس، وتضيع الدماء واألموال

 لم يُ  هذا التهرب، و سرقتها
 
تشكيل  إنشاء إال (جبهة فتح الشام)ف كل

 (القاعدة)جديد باسم جديد يقوم على الغلو ويسيطر عليه فكر 

القيادة العسكرية، وتكون له الكلمة  (أبو محمد الجوالني)ويتولى فيه 

 !فيه الفصل
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 القائد الشكلي الكثيرة التي أطلقها والوعود طميناتعلى الرغم من الت

 (عبد هللا املحيسنيـ )ن استقاللهم، كمن يدعو و  (أبو جابر الشيخ)

على بقية  (النصرة جبهة-جبهة فتح الشام )للفصائل الثورية بأن تعدي 

تلك الوعود ذهبت أن الفصائل سيتوقف مع التشكيل الجديد، إال 

، فهاجمت مجموعات تابعة للتشكيل الجديد )هيئة تحرير أدراج الرياح

كانون الثاني/  29ا في بلدة آفس بريف إدلب بتاريخ ا شرعي  الشام( معهد  

بالهجوم على مجموعة أخرى في اليوم التالي  قامتثم  .2017يناير 

ة بريف الغربي،  حلب مقرات حركة أحرار الشام في مدينة دارة عز 

 .وسيطرت على مبنى املحكمة في املدينة وعلى عدة مواقع للحركة

حركة أحرار )وتحريضها على  (هيئة تحرير الشام)وتوالت استفزازات 

، عبر التجييش اإلعالمي ضد الحركة، وتحريض  (الشام
 
خصوصا

العناصر على االنشقاق عنها، واتهامها بإفشال االندماج، حتى وصل 

األمر إلى االعتداء على بعض مقرات الحركة في ريفي حلب وإدلب، ومن 

 هذه املقرات:

حركة )سلب معمل النسيج )العلبي( في ريف حلب الغربي من  -

 .2017شباط/ فبراير  25بالقوة العسكرية بتاريخ  (أحرار لشام

http://ayyamsyria.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9/%d8%ad%d9%84%d8%a8
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سلب ورشة للتصنيع العسكري بالقرب من سراقب بريف إدلب  -

استعادتها حركة أحرار الشام  ، وقد2017آذار  2الي، بتاريخ الشم

 اإلسالمية في وقت الحق.

آذار  2االستيالء على حاجز شلخ على طريق حلب/إدلب، بتاريخ  -

2017. 

شكلت لجنة شرعية قد سلقين بريف إدلب، و  سلب ورشة تصنيع -

 في أمرها! للبت  

 .2017آذار  4سلب معمل الغزل بمدينة إدلب بتاريخ  -

 5في بلدة زردنا بتاريخ  (أحرار الشامـ )حركة سلب مقر عسكري ل -

 .2017آذار 

الشمالي،  يحمول بريف إدلبسلب حاجز عسكري في كفر  -

 بالقوة. ااستعادته الحركة الحق  

آذار  6يخ بتار  (حركة أحرار الشام)سلب معسكر املسطومة من  -

 ثرها قتلى وجرحى من الطرفين.، ووقع على إ2017
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ُ
وبلت هذه االعتداءات التي افتتح بها التكتل الجديد سيرته بردود ق

ل غاضبة، خاصة من النخب الثورية من طالب علم ومفكرين افعأ

وأتباعه جاؤوا  (الجوالني)فرأى الكثيرون أن وسياسيين وناشطين، 

والقضاء على الفصائل الشامية، وأنهم نجحوا في حمل  لتدمير الشام

مجاهدي الشام على أن يقتتلوا فيما بينهم، وأنهم أنجزوا من الخدمات 

 حد، وتصرفاتهم دليل على ذلك.للنظام ما لم ينجزه أ

  

يريد إنهاء فصائل الشمال ويفرض  (الجوالني)وقد رأى البعض أن 

 (البغدادي)يكمل ما فات  ا على الداخل والخارج وأنها واقع  نفسه أمر  

، وأن خالفه مع األخير على الرياسة من تآمر على الثورة السورية

واعتبروا أن كل من بقي مع هما يريد إمارة على أشالء الناس، وكال 

 هو شريكه في الجرائم. (الجوالني)

هيئة تحرير )من قبل  (حركة أحرار الشام)وفي إشارة إلى ما تعرضت له 

تكتوي بنار من سكتت عنهم  (أحرار الشام)  رأى البعض أن  (الشام

  .ألجلهمت بالكوادر رتهم وضح  ت ورفعتهم وصد  لسنوا

  

 انتقادات كبيرة بعد ادعاء (تحرير الشام)الهيئة الشرعية في تلقت و 
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الهيئة بعد  البغي جاء نتيجة احتقان عناصر أن (عبد هللا املحيسني)

قان سبب االحت فشل االندماج، وقد وجهت االتهامات إلى الهيئة بأنها

 .وكل الدماء

 املنضمون إلى ا
 
من رغم ال ، علىلهيئة بذريعة اإلصالحوقد هوجم أيضا

  ، واعُتبروا بأنهم ممنكما يدعون  م بإيقاف الظلم والبغيفشله
 
ر كث

والقتل  كل جرائم البغي والسلب اءكوأنهم شر  ،سواد البغاة والطغاة

 والخطف والفساد في األرض.

ر عدد من النشطاء هجمات )هيئة تحرير الشام( على الفصائل وفس  

أن دافعه االنتقام بشكل عام، و)حركة أحرار الشام( بشكل خاص، ب

من الحركة لعدم انضمامها للتكتل الجديد، والسعي إلضعافها حتى ال 

تكون نواة مشروع ثوري جامع في الشمال يقابل مشروع )هيئة تحرير 

الشام( الذي عموده )الفكر الجهادي(، إضافة إلى سعي الهيئة إلى ابتالع 

 و آخر.ا تلالشمال السوري عبر التغلب وإنهاء الفصائل واحد  

 

، فقد بعض املنتسبين للهيئةإلى رود األفعال الرافضة للبغي وامتدت 

خروجه من الهيئة بعد عجزه عن رفع  (عبد الرزاق املهدي)أعلن الشيخ 

 فقال: ،الظلم ورد الحقوق ألصحابها
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ازدادت هذه األيام تجاوزات تصدر عن أفراد ينتسبون لهيئة تحرير "

 الشام

كذلك ، أصحاب الحقوق يطالبونني برد حقوقهموحيث إن الكثير من 

وبما أنني غير ، يضع اللوم علي آخرون ويحملونني املسؤولية عن ذلك

ا أن أعلن عن رأيت لزام   قادر على رفع ظلم او إعادة حق لصاحبه

 ، (هيئة تحرير الشام)خروجي من 
 

هل  هللا تعالى أن يفرج عن أسائال

  الشام وعن املسلمين في كل مكان"
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حركة )تجاه  (هيئة تحرير الشام)التي قامت بها  االعتداءتبع عمليات 

يقض ي بإنهاء حالة الصدام  مـ2017 آذار 08بتاريخ  اتفاق (أحرار الشام

ق سراح املوقوفين، بين الطرفين، ورفع الحواجز ومظاهر التوتر، وإطال 

املسطومة إلى  رعسك، وإعادة ممن الطرفين اإلعالمي التحريضوإيقاف 

 بما فيه من أسلحة. )حركة أحرار الشام(

 
ُ
  وبناء عليه ش
 
 ك
 
 (حسن صوفان) ت لجنة من القيادي في األحرارل

هيئة الللنظر في األسلحة التي سلبتها  (مظهر الويس) والقيادي في الهيئة

إعادة األسلحة التي أخذتها دراسة من الفصائل العسكرية، إضافة إلى 

بعد خروجها من الحركة  (حركة أحرار الشامـ )الكتائب التابعة ل

 والتحاقها بالهيئة.

 8يوم الخميس  إال أن )هيئة تحرير الشام( استمرت في اعتدائها، ففي

ـ التابعة ل (13)الفرقة  على اا عسكري  هجوم   م شنت2017حزيران 

ريف إدلب الجنوبي، بحجة بمدينة معرة النعمان في )جيش إدلب الحر( 

 واستمرت االشتباكاتمقتل والد أحد أمنييها، واتهمت الفرقة بقتله، 

، ما أدى إلى سقوط قتلى من حتى صباح اليوم التالي بين الطرفين

ستنفار أمني وتدقيق ارافق االشتباكات الطرفين وعدد من املدنيين. 
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في غالبية قرى ريف إدلب  (شامهيئة تحرير ال)حواجز  شديد على

 .الجنوبي

والسيطرة عليها ومالحقة  (13الفرقة )كما قامت الهيئة باقتحام مقرات 

 ،همت منازل جميع من تعتقد أنهم منتسبون إليهااود ،عناصرها

 (تيسير سماحي)كالعقيد  ،ا منهموقتلت عدد   ،وأطلقت الرصاص داخلها

ونشرت  ،ورئيس مركز الشرطة في املدينة (13الفرقة ) في قياديال

 عناصرها في جوامع املدينة وشوارعها.

 11ثم انسحبت )هيئة تحرير الشام( من معرة النعمان يوم األحد 

ملدينة، وعقب استمرار م بعد اجتماع مع وجهاء ا2017حزيران 

مظاهرات املدنيين املطالبة بخروجها. وفيما يلي أبرز املراكز الحيوية 

 6: 2017حزيران  9الجمعة  يوم نية التي تم االعتداء عليهاواملد

داهمت عناصر هيئة تحرير الشام مبنى كلية التربية في مدينة  -

وقامت بتخريب األثاث وتمزيق أوراق االمتحانات  ،معرة النعمان

 والشهادات وكتابة عبارات مناصرة للهيئة على الجدران.

التربوي في مدينة معرة داهمت عناصر هيئة تحرير الشام املجمع  -

 النعمان وصادرت ممتلكاته.

                                                             
6

 هيئة تحرير الشام في اقتحام مدينة معرة النعمان(. انظر تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )انتهاكات 
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صادرت عناصر هيئة تحرير الشام مولدة كهرباء لتشغيل بئر مياه  -

 في منطقة األرض الحمراء قرب الحي الغربي ملدينة معرة النعمان.

صادرت عناصر هيئة تحرير الشام سيارة تابعة ملركز الشرطة في  -

 مدينة معرة النعمان

ة تحرير الشام منزل )سامح سماحي( شقيق داهمت عناصر هيئ -

 العقيد )تيسير سماحي( وصادرت بعض ممتلكات املنزل.

 (هيئة تحرير الشامـ )ل التابعة اآللة اإلعالمية وإضافة إلى ذلك بقيت

تتعرض للفصائل وتتهمها بتهم متنوعة، ومن ذلك ما جاء في البيان الذي 

 2017-7-13نشرته الهيئة بتاريخ 

  



 

 

33 

 

 

 

  

(7رقم )بيان   
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باغتيال عنصرين من الهيئة في جبل  (صقور الشام)إذ اتهمت فيه ألوية 

 أن 
 
تقف وراء العملية ألن  (صقور الشام)الزاوية بريف إدلب، معتبرة

ا ، استناد  (صقور الشام)يسيطر عليها  يتالالجريمة ارتكبت في املناطق 

إلى االدعاء فقط، ومن دون تقديم أدلة طالبت الهيئة ألوية الصقور 

صقور )بتسليم العناصر الذين نفذوا عملية االغتيال، مؤكدة أن 

ة  (الشام ة على تنفيذ عمليات مشابهة في مناطق عد  أقدمت مرات عد 

 .بريف إدلب

صقور )أحد املسؤولين العسكريين في فصيل  (نضال الديك)وقد نفى 

استعداد الفصيل تقديم أي  (الديك)صلتهم بالجريمة، وأعلن  (الشام

 .شخص للمحكمة في حال ثبت أن له صلة بالحادثة

 (صقور الشام) اتهمت (تحرير الشامـ )تابعة ل وكانت مواقع إعالمية

صقور )وقد نفت  ،باعتقال مدير فرع اإلدارة املدنية للخدمات في حماة

الناطق الرسمي ونفاه  (أبي عيس ى الشيخ)على لسان  االتهام (الشام

مؤكدين التزامهم باالتفاق املبرم،  (محمد أبو زيد) (أحرار الشام)باسم 

 .العديد من الخروقات التي قامت بها الهيئة لالتفاق من رغمعلى ال

جبهة فتح )واجهت  (صقور الشام)وال بد من اإلشارة إلى أن ألوية 

ا على  (الشام في كانون الثاني من هذا العام، حين باشرت األخيرة هجوم 
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 (جيش املجاهدين)و (صقور الشام)فصائل من الجيش الحر بينها 

وانتهت االشتباكات في الشهر ، (الجبهة الشامية)و (جيش اإلسالم)و

( نور الدين زنكيهي: )  مع أربعة فصائل (فتح الشام)باندماج  نفسه

هيئة )، في تشكيل و)لواء الحق( و)جبهة أنصار الدين( و)جيش السنة(

 .(تحرير الشام

قامت  بل ،عند هذا فحسب (تحرير الشامهيئة ) اعتداء ولم يتوقف

، وعلى مجموعات عسكرية (قطاع حماة –فيلق الشام )على  بالهجوم

واية وتل الطوقان وغيرها، إضافة إلى تتبع الحركة في بابسقا وجبل الز 

عتقال الشيخ )محمد طاهر عتيق( عضو رابطة علماء إدلب ورئيس ا

، كما نفذت هجمات عشوائية على املخيمات التي محكمة جبل الزاوية

 ن.تؤوي نازحي

ا بتاريخ الثالثاء  (حركة أحرار الشام)فأصدرت 
 م2017-7-18بيان 

ع في بلدة  ت فيه أن )هيئة تحرير الشام(وضح  
 
نكثت اتفاق التهدئة املوق

 انطوقتل 
 

 عسكرية إلى قطاعات الحركة في جبل ، وأرسلت أرتاال

 الزاوية، وسيطرت على حاجز حزارين، وهاجمت بلدة معراتة،

تزامن ذلك مع مناوشات على بلدة الحركة هناك، و  واستهدفت مقرات

 إبين بحجة رفع علم الثورة كما جاء في البيان.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/f2543b4a-bc1a-44bb-9be3-0cdcb2096083/040b00ed-fd6b-4405-94c6-0bea84274517
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(8رقم )بيان   
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وإضافة إلى ما سبق تعرضت مظاهرة سلمية في مدينة سراقب تطالب 

بوقف االشتباكات بين )حركة أحرار الشام( و)هيئة تحرير الشام( إلى 

اإلعالمي )مصطفى تل فيها الناشط فُق  م،2017-7-19هجوم األخيرة في 

 إصابته برصاص عناصر الهيئة. العزو( بعد

املتكررة أصدر املجلس اإلسالمي السوري  اتعتداءوبعد حمالت اال 

ا  م دعا فيه عناصر )هيئة تحرير 2017-7-19 املوافق الثالثاءيوم بيان 

ل الشام( واملجموعات التي انضمت لها إلى االنشقاق الفوري عنها، وحم  

املجلس مسؤولية شرعية لكل  شرعي في صفوف الهيئة ال يعلن موقفه 

من بغيها وينشق عنها، وأكد  املجلس على حق  الفصائل التي وقع البغي 

 .األخرى  ووجوب مناصرتها من كل  الفصائل هعليها في رد  
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(9رقم )بيان   
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 2017-7-19األربعاء يوم أطلق عدد من املشايخ 

 

 

  

(10رقم )بيان   
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مبادرة تدعو الطرفين إلى وقف االقتتال وتشكيل لجنة مشتركة من 

ستة أعضاء مناصفة واالتفاق على تسمية ثالثة آخرين مستقلين، 

وسرعان ما وافقت )أحرار الشام( على املبادرة مع االحتفاظ بحق 

 التصدي ألي هجوم تشنه عليها الهيئة.

وجاء إال أن )هيئة تحرير الشام( قابلت مبادرة وقف القتال بالرفض، 

-20 في بيان صدر عنها ونشر على مواقع التواصل االجتماعي الخميس

وليست باملستوى  املبادرة املطروحة "هي كسابقاتها أن 7-2017

حاصل عليها، وأن املبادرة  بأنها تقوم برد بغيولن تصمد، و  املطلوب

 7."تي تطرح مشروعا إلدارة ذاتية للمناطق املحررةالحقيقة هي ال

  

                                                             
7

ستئصالها جزء من رفض )تنظيم القاعدة( الكثير من المبادرات التي كانت تدعو إلى وقف االقتتال والتحاكم إلى محاكم شرعية، ألن قتال الفصائل الثورية وا 

شرعية وال يجوز التحاكم إليها، وال بد من خضوع الجميع إلى محاكمهم التي تحكم  مشروعه في سورية، إضافة إلى أنه يرى أن المحاكم التابعة للثوار غير
 باسم القاعدة وشرعها.



 

 

41 

 

 

 

 

  

(11رقم )بيان   
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بيانا  2017-7-20الخميس  (ر الدين الزنكيحركة نو )بعد ذلك أصدرت 

أعلنت فيه انفصالها عن )هيئة تحرير الشام(، وأرجعت السبب إلى 

الشريعة، وتجاوز لجنة الفتوى في  (تحرير الشامهيئة ) عدم تحكيم

)تحرير الشام( بإصدار بيان عن املجلس الشرعي دون علم أغلب 

أعضائه، إضافة إلى بغي الهيئة على )أحرار الشام(، ورفضها املبادرة 

 التي أطلقها العلماء لوقف القتال.

  



 

 

43 

 

 

 

 

  

(12رقم )بيان   
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التي تزايدت لعامة وعلى الرغم من العزلة الشعبية وحالة السخط ا

 
 
على األخيرة حملتها العسكرية  تابعت (هيئة تحرير الشام)على مؤخرا

قرية بابسقا وجبلها الخاضعة لسيطرة  وهاجمت، (حركة أحرار الشام)

حركة أحرار )حتى استطاعت محاصرة قيادات ، (حركة أحرار الشام)

توقيع ( الحدودي، حيث لجأت الحركة إلى باب الهوى )في معبر  (الشام

 (باب الهوى )معبر  ( يتضمن تسليم األحرارهيئة تحرير الشام)اتفاق مع 

لم يحددها نص االتفاق وترحيل قيادات  –الحدودي لجهة مدنية 

إلى منطقة سهل الغاب بريف حماة التابعة  وعسكريي الحركة من املعبر

 .ـ )حركة أحرار الشام(ل

ة )هيئة تحرير الشام( على املعبر إلى إغالقه عدة أيام، دت سيطر وقد أ

 
ُ
 عيد فتحه بشكل جزئيمما أثر في الحركة التجارية وحياة السكان، ثم أ

ح وزير التجارة والجمارك التركي )بولنت للمواد الغذائية، وقد صر  

السلع غير  من حركة آب بأن أنقرة ستحد   10توفنكجي( يوم الخميس 

اإلنسانية عبر املعبر، ألن الجانب السوري يخضع لسيطرة تنظيم 

 إرهابي.

إلى السيطرة على  تهدف (هيئة تحرير الشامـ )الحملة األخيرة ل أن يبدوو 

املنافذ الحدودية واملعابر الرئيسية، في سبيل السعي إلى إنهاء الفصائل 

 إلعادة روح األخرى وإضعافها، خاصة بعد الحمالت الشعبية مؤ 
 
خرا

 .الثورة إلى الشمال السوري عبر رفع علم الثورة
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ين علماء وسياسيغاضبة من  األخيرة ردود فعل العتداءت حمالت االق

املجتمع السوري، عبر عنها الوسم الذي تم تداوله على  وناشطين في

إشارة إلى أن الجوالني وجنوده ال في تويتر ) #الجوالني_عدو ( ، 

فصيل بذاته، وإنما حربهم مع  ا مع األحرار أو مع أي  يخوضون حرب  

عدوهم ومزقوا علم الثورة  الثورة والشعب، فقد شغلوا املجاهدين عن

رون ثورة الشعب السوري، ولذلك فإن من يفرق بين وما زالوا يدم  

تدمير ما بقي من البالد فإنه يساهم في  بشارو  داعشو  لجوالنيا

وتسليمها لألعداء واإلفساد في األرض، ولذلك كانت هناك دعوات من 

إلسقاط  2017-7-21العلماء والناشطين إلى مظاهرات يوم الجمعة 

 .مشروع الغالة في سورية

 
 
خطورة االتفاق ما بين أحرار الشام وهيئة ر الكثيرون من وقد حذ

ونبهوا إلى أن جبهة النصرة الغالة، تحرير الشام، وأنه تمكين ملشروع 

تعمل على تصفية أحرار الشام والسطو على مستودعاتها تحت جناح 

االتفاق، وتمهد لحملة على الغاب وجبل الزاوية، وتعد لسلسلة 

 .اغتياالت

  

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1?src=hash
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237

 (أحرار الشامحركة )بعد هذا الخالف الكبير الذي استمر أليام بين 

قتلى وجرحى بين وأدى إلى سقوط  ،في إدلب (هيئة تحرير الشام)و

انتهى بتوقيع  الطرفين، واعتقاالت طالت العديد من عناصر الطرفين

يقض ي بوقف إطالق النار  2017-7-21اتفاق مساء يوم الجمعة 

باب )وإطالق سراح املحتجزين من الطرفين وخروج الفصائل من معبر 

 .ليمه إلى إدارة مدنيةوتس (الهوى 
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(13رقم )بيان   
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تم التأكيد فيه على  2017-7-23توقيع اتفاق آخر يوم األحد  كما تم   

، وإيقاف حالة االستنفار واملضايقات 2017-7-21اتفاق يوم الجمعة 

ي بأي شكل  من األشكال على املمتلكات واألنفس  واالعتقاالت، والتعد 

  واملقرات.

 

 

  

(14رقم )بيان   
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وجاء في البيان أن جميع التجاوزات الحاصلة بعد اتفاق يوم الجمعة، 

ة أقصاها  عاد في مد 
ُ
حركة )أيام، وأنه يحق لكل كتيبة أو لواء من  5ت

، بالعودة عن  (هيئة تحرير الشام)ترى أنها بايعت  (أحرار الشام
 
مكرهة

 بيعتها. 

التي  وبذلك تسقط جميع االدعاءات على الهيئة وتمسح كل الجرائم

وتبقى وتهرب من استحقاقاتها بحق الفصائل ارتكبتها قبل يوم الجمعة، 

 املسروقات التي نهبتها 
 
ا لها، وتضيع دماء املجاهدين الذين قتلوا على ملك

 يديها!
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لم تسلم منظمات املجتمع املدني من اعتداءات )هيئة تحرير الشام( 

وانتهاكاتها، بحجة أن هذه املنظمات تتبع لفصائل عسكرية تهاجم 

الهيئة، فقامت األخيرة باعتقال موظفين عاملين في املنظمات وسرقة 

ماكن التي تم  ، وفيما يأتي أبرز األ مواد إغاثية ونقلها إلى أماكن مجهولة

 8االعتداء عليها:

  تحرير )هيئة ـ داهمت عناصر تابعة ل 2017-تموز  22السبت

الشام( مقرات هيئة العمل اإلنساني في الشمال السوري في مدينة 

ت على العاملين بالترهيب سرمدا بريف إدلب الشمالي، وتعد  

والضرب، ما أدى إلى إصابة ثالثة عاملين بجراح، واعتقال عدد 

 من املوظفين أطلق سراحهم بعد عدة أيام.

  الشام( مقر  داهمت عناصر )هيئة تحرير 2017-تموز  22السبت

جمعية )إحسان سراقب( في مدينة سراقب، وسيطرت على كامل 

 املستودعات اإلغاثية واملعدات املكتبية ونقلتها إلى جهة مجهولة.
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 م2017تشرين األول  21انظر: تقرير الشبكة السورية لحقوق اإلنسان بعنوان: )انتهاكات واسعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب( بتاريخ  
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  داهمت عناصر )هيئة تحرير الشام( مقر  2017-تموز  22السبت

منظمة )فيومس( في مدينة سرمدا، وكسرت األقفال ودخلت 

 محتوياتها إلى جهة مجهولة.ونقلت  املستودعات اإلغاثية

  داهمت عناصر )هيئة تحرير الشام( مقر  2017-تموز  22السبت

، وأفرغت مكاتبها منظمة )األيادي البيضاء( في مدينة سرمدا

 ومستودعاتها ونقلتها إلى جهة مجهولة.

  اقتحمت عناصر تابعة لـ )هيئة تحرير  2017-تموز  24االثنين

دينة سلقين، وصادرت املبنى الشام( مقر جمعية )املنال( في م

 ومحتوياته من دون أي سبب.

  سيطرت هيئة تحرير الشام على  2017-تموز  27الخميس

بعد أن أجبرت رئيس  النعمان،املحكمة اإلسالمية في مدينة معرة 

على االستقالة أو العمل تحت املحكمة الشيخ )أحمد علوان( 

 سلطتها.
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)عبد هللا املحيسني( و)مصلح  )هيئة تحرير الشام(أعلن الشرعيان في 

 
ُ
شر عبر )تلغرام( العلياني( استقالتهما من الهيئة بحسب بيان لهما ن

، وأوضح البيان أن سبب االستقالة م2017 أيلول  11بتاريخ االثنين 

يعود إلى تجاوز اللجنة الشرعية في االقتتال األخير، بين )تحرير الشام( 

ا من حملة  ثم) الشامو)أحرار  ظهور تسريبات صوتية تضمنت "انتقاص 

 "الشريعة على ألسنة بعض املتصدرين بالهيئة على نحو خطير

 
 
يق غايتنا من وجودنا في هذا ا تحققنا العجز عن تحقوجاء في البيان: "مل

ا علينا إعالن استقالتنا من هيئة تحرير الشام مع بقاء  الكيان كان لزام 

 حبل األخوة بيننا وبين كل مجاهد في الساحة الشامية"

وتأتي االستقالة بعد ساعات من تسريب لـ )أبي محمد الجوالني( مع 

نش(، وصفا فيه قائد قطاع إدلب )أبي الوليد( املعروف بـ )أبي حمزة ب

عين(
 
ا على رد   جاءت، ويبدو أن استقالة )املحيسني( الشرعيين بـ )املرق

)هيئة املتكررة على املجاهدين من قبل  التسريبات، ال على االعتداءات

 .وكان يحاول ترقيعها وتمييعها تحرير الشام( وللدماء التي سفكتها
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9

  2017أيلول  19)هيئة تحرير الشام( بتاريخ شنت 
 

ا ضد  عسكري  عمال

قوات النظام في ريف حماة الشمالي، وسيطرت على قرى الشعثة 

والطليسية والزغبة وقصر املخرم وتلة السودة، ولكن املفاجأة هي 

بعد أيام قليلة على انطالق املعركة، وهو نفس األمر الذي انسحابها 

لوا( في شهر آذار املاض ي، حيث سيطرت على حصل في معركة )وقل اعم

 إلى قمحانة ومعان حتى  وبلدات أبرزها قرى 
 
صوران ومعردس وصوال

 ها، ولكي تراف محردة، ولكن سرعان ما انسحبت منأط
 
عطي مبررا

 لعناصرها
 
نشر إعالمها الرديف أنها انسحبت من تلك القرى  منطقيا

 .!يتجهز الحتالل إدلبالذي  (العلماني)أرتال الجيش التركي لتصد 

)أبي محمد الجوالني( مع قائد قطاع إدلب  تسريب لـ وتأتي املعركة بعد

فا فيه الشرعيين بـ )أبي حمزة بنش(، وص   )أبي الوليد( املعروف بـ

عين(
 
وكشفت خفايا كثيرة  التسريبات التي عصفت بالهيئةهذه ، )املرق

داخلها من استهانة بالشرعيين وطالب العلم، إلى الكيد لفصائل الجيش 

الحر وافتعال املشاكل لقتالهم دفعت الهيئة إلى إطالق معركة إلعادة 

وإشغال الناس عن تلك التسريبات من خالل دغدغة  تلميع صورتها

  .عواطفهم بمعركة آنية

                                                             
 http://syrianoor.net/article/17893، موقع نور سورية ) األسد؟ماة.. هل كان هدفها نظام معارك النصرة في حانظر مقال: ) 9
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 مقابل الكم   الهيئة حصل عليهما حجم املكاسب الذي يمكن أن تف

 
ُ
منى به من خالل تشريد اآلالف من أبناء تلك الهائل من الخسائر الذي ت

 القرى، وفقدان عشرات العناصر ف
 
ا ي وقت تعاني فيه الثورة استنزاف

وما األهمية االستراتيجية لتلك القرى التي  ؟على كافة األصعدة احقيقي  

تستدعي فتح عدة معارك ألجلها والتضحية بمئات العناصر دون 

عركة بمناطق طت الجهة التي أطلقت تلك املتحقيق أهدافها، في حين فر  

والساحل السوري وغيرها من  ريا والفوعةكفأكثر أهمية كحلب و 

   التي سيطر عليها النظام، أو املناطق
 
له بموجب ما بات يعرف بـ  مت  ُسل

 ؟)اتفاقيات التهجير)

  وال بد  
ُ
طلقت بعد ثالثة أيام من انتهاء الجولة من اإلشارة إلى أن املعركة أ

 ت  السادسة من محادثات أستانة السورية بجولتها السادسة التي نص  

  
إدلب وريف حماة الشمالي إلى مناطق خفض  مخرجاتها على ضم 

إفشال املؤتمر ، والهدف هو ن تركية وروسيا وإيرانالتصعيد بضمانة م

 عن شيطنة الفصائل التي شاركت في املؤتمر 
 
أو املشاغبة عليه، فضال

واتهامها بكافة أوصاف العمالة والخيانة والتفريط بدماء وتضحيات 

. -مع العلم أن معظم فصائل الجيش الحر شاركت في املؤتمر-الشهداء 

لضم إدلب أن الطرفين الوحيدين الرافضين ولكن ما يثير االستفهام 

 .!هما النصرة والنظام وإيران (خفض التصعيد)إلى مناطق 
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 11في بيان له يوم األحد  (هيئة تحرير الشام)أعلن مجلس الشورى في 

، عن قبول استقالة القائد العام 2017تشرين األول  1-1439محرم 

للهيئة )هاشم الشيخ أبو جابر( وتكليف نائيه )أبو محمد الجوالني( 

ا ملجلس بتسيير أمور الهيئة في الوقت الراهن وتعيين )الشيخ( رئيس  

)الشيخ( إلى ح البيان األسباب التي دعت ولم يوض   شورى الهيئة،

، ومهما يكن من أمر لتعديالت التي طالت قيادة الهيئةاالستقالة، أو ا

فإن )الجوالني( هو القائد الفعلي لـ )هيئة تحرير الشام( منذ التأسيس، 

ا.  واستقالة )الشيخ( شكلية ولن تغير شيئ 

العاملة في مدينة دارة عزة  (كتائب ابن تيمية) إعالن وقد سبق ذلك

انشقاقها عن  2017تشرين األول  1-1439محرم  11بحلب يوم األحد 

التي  الصادرة عن قادة الهيئةبسبب التسريبات  (هيئة تحرير الشام)

 فيها اس
 
بعلماء الساحة، ومطالبتها  اتباحة لدماء املجاهدين واستخفاف

 بدماء شهدائها.الدائمة بتسليم سالح الكتائب الذي حصلت عليه 

في دارة واشتباكات بين الهيئة و )كتائب ابن تيمية(  وقد حصلت توترات

)كتائب اإلداري في  )أسامة شناق( اعتقالب بعد أن قامت الهيئةعزة 

وخروج مظاهرات  مما أدى إلى استنفار )كتائب ابن تيمية( ابن تيمية(

 الشام(.وتطالب بخروج )هيئة تحرير تطالب باإلفراج عنه، 
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، (هيئة تحرير الشام)الرغم من إشارات االستفهام التي تدور حول على 

 تمر به الثورة السورية من عدة أوجه،
 
 خطيرا

 
أولها  يعكس واقعا

تعمل ومن خالل كيانها الجديد على شيطنة باقي  (القاعدة)  أن

الفصائل وإظهارها بمظهر املعطل لالندماج والرافض للتوحد، وبالتالي 

فهي املسؤولية عن كل الهزائم التي لحقت بالساحة العسكرية الثورية 

ا من خالل اتهام عدد من ؤخر  من حلب إلى ريف دمشق، وهذا ما ظهر م

 )تسليم حلب)لفصائل الثورية بـ ل (فتح الشام)جبهة أفراد 

الطريق على مشروع اندماج  (فتح الشام)ومن جهة أخرى، قطعت 

ى الساحة الفصائل الثورية الذي إن تم فسيشمل معظم الفصائل عل

على الكيان الجديد سيمنع الكثير  (القاعدة)السورية، كما أن هيمنة 

 .ر واملشروعالختالفها معها في الفك ،الفصائل من االندماح فيهمن 

 
 
من هذا الواقع، يتحتم على باقي الفصائل أن تنهض  اوانطالق

بمسؤولياتها وتكون على مستوى الحدث، فال تكتفي بمجرد نقض هذا 

املشروع وتفنيده، بل ينبغي عليها أن تعمل على مشروع ثوري وطني 

بديل يحقق طموحات الشعب، ويتعامل مع املستجدات واملتغيرات 

 10.إفراط أو تفريط بمبادئ الثورةبواقعية، دون 
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 http://syrianoor.net/revto/21931، موقع نور سورية: دوافع التشكيل وأبعاده المستقبلية هيئة تحرير الشام""انظر:  
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ة  مجاهد مأمون ديراني 

يحتها في نفي االفتراض الذي طرحه املنشور  فشل أنصار النصرة وشب 

ها  منذ والدتها املشؤومة إلى -السابق: "إن  جبهة النصرة لم تنجح وحد 

سوريا"، رغم املحاوالت املستميتة التي في تحرير أي منطقة في -اليوم

بذلوها إلثبات العكس. فيما يلي خالصة اعتراضاتهم عليها وتفنيدها 

 .بالتفصيل

زعموا أن النصرة حررت وحدها ريف حلب الجنوبي )العيس وخلصة 

وبرنة وزيتان وبانص(. خطأ. عندما قطع النظام األتستراد ووصل قرب 

وإدلب )باستثناء الريف الشمالي(  اإليكاردا استنفرت فصائل حلب

وشاركت كلها في تحرير املنطقة، وفيها القرى املذكورة. شارك في 

العمليات جيُش الفتح بكل مكوناته، وشاركت فيها أكثُر فصائل حلب 

ها: جيش املجاهدين وفيلق الشام والشامية وتجمع  وإدلب، وأهم 

صقور الشام فاستقم والفيلق األول وجيش اإلسالم وجيش الشام و 

 .وثوار الشام
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زعموا أن النصرة حررت وحدها مطار أبي الظهور. خطأ، املطار 

شاركت في تحريره أربع كتل: النصرة والتركستان واألوزبك وشباب 

الشرقية، واشترطت النصرة أال يعلن عن العملية إال هي )على عادتها في 

 سرقة واحتكار انتصارات اآلخرين( ثم أصدر التركستان إ
 
 خاصا

 
صدارا

 .بهم عن العملية فوقع بينهم وبين النصرة الخالف املشهور 

زعموا أن النصرة حررت وحدها معسكر الحامدية ووادي الضيف. 

ص أحُدهما لألحرار   
ص 
ُ
خطأ، هذه كانت معركة واحدة من محورين خ

والثاني للنصرة، معركة واحدة بتوقيت واحد وبخطة واحدة وقيادة 

األحرار ثالثة أرباع الحمل فيها وحملت النصرة الربع واحدة، وقد حمل 

الباقي، وكل الناس يعرفون فضيحة الغنائم التي أصرت النصرة على 

 .أخذها بغير حق، وأخذتها من األحرار

زعموا أن النصرة حررت وحدها مدينة خان شيخون. خطأ، النصرة لم 

 في تحرير املدينة. معركة التحرير كانت بع
 
ملية مشتركة تشارك أصال

 أللوية صقور الشام ودروع الثورة 
 
 تابعا

 
شارك فيها ستة عشر فصيال

 .وجيش اإلسالم وهيئة حماية املدنيين

زعموا أن النصرة حررت وحدها مدينة الشدادي. خطأ، الشدادي 

 من فصائل الجيش 
 
شارك في تحريرها أكثر من خمسة عشر فصيال
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اإلضافة إلى النصرة وأحرار الحر، منها الفاروق وأحفاد الرسول، ب

 .الشام

زعموا أن النصرة حررت وحدها مدينة إدلب وجسر الشغور ومعمل 

القرميد. خطأ، هذه املواقع الثالثة شاركت في تحريرها سبعة فصائل 

ها في غرفة عمليات جيش الفتح، ليست جبهة النصرة  كانت تشترك وقت 

 .سوى فصيل واحد منها

حدها مدينة عين العرب )كوباني(. خطأ، لم زعموا أن النصرة حررت و 

 –تكن للنصرة أي عالقة بعين العرب، وتاريخها ببساطة هو: نظام 

 .أكراد –داعش  –أكراد 

 


